Kom godt i gang med
Forhandlerleasing.dk

Hvad kan jeg bruge Forhandlerleasing.dk til?
Forhandlerleasing.dk er et salgs- og arbejdsredskab, som vi tilbyder til forhandlere, vi har et udvidet samarbejde med. Systemet er enkelt og hurtigt at arbejde i.
I Forhandlerleasing.dk kan du bl.a.:
• Beregne.
• Udskrive leasingtilbud og leasingaftaler (inkl. dit eget logo).
• Genbruge tidligere indtastede oplysninger.
• Afsende elektroniske anmodninger om kreditgodkendelse.
• Modtage elektroniske svar på kreditforespørgsler.
• Få svar via sms.
• Beregne frikøbspriser.
• Hente blanketter, brochurer m.m.
• Få oversigt over etablerede leasingaftaler.
• Mulighed for at sortere/udvælge på forskellige kriterier mange steder i systemet.
Hvordan kommer jeg i gang?
Før du kan benytte Forhandlerleasing.dk, skal du tilmeldes og
oprettes hos os:
1. Vi indgår en samarbejdsaftale.
2. Du får dit brugernavn og password.
3. Du logger på Forhandlerleasing.dk. Dit brugernavn og password er personligt og skal bruges hver gang, du logger på.

Menuen består bl.a. af:
• Ny sag/beregning
Her er der fleksible beregningsmuligheder, så du kan
designe forslaget efter kundens behov. Bemærk de
forskellige faneblade, og at du kan hente oplysninger via KOB.
• Dine beregninger*
Viser dine beregninger. Du kan her hente og arbejde
videre med tidligere indtastede oplysninger. Klik på
en aftale, og du kan se yderligere informationer.
• LF behandler*
Giver dig et overblik over de sager, hvor du afventer
godkendelse.
• Behandlede sager*
Dit overblik over aftaler, der er behandlet af os og
med synlig tilbagemelding/status.
• Aftaleoversigt*
Få en oversigt over dine aftaler og med gode sorteringsmuligheder. Brug det f.eks. som salgsværktøj.
• Frikøbsprisliste
Udskriv din frikøbsprisliste, når du har behov for
den.

Du kan logge ind via www.leasingfyn.dk

• En oversigt over de seneste aftaler, hvor der er modtaget svar
fra os.
• Dine kontaktpersoner hos os.
• Aktuelle meddelelser.
• Den direkte vej til systemets administratorer.

A/S
Leasing Fyn Bank A/S
Bondovej 1 19 B
Havnegade
5250 Faaborg
Odense SV
5600
Telefon: +45 62 61 20 20
leasingfyn@leasingfyn.dk
Fax:
+45 62 61 20 29
www.leasingfyn.dk
leasingfyn@leasingfyn.dk
www.leasingfyn.dk

• Værktøjer
Her finder du f.eks. blanketter, brochurer og prislis
ter, som du kan printe.
• Min konto
Her kan du bl.a. skifte adgangskode.
* Bemærk muligheden for søgning og avanceret søgning i toppen af
skærmen.

Den første beregning
Når du vil lave en beregning eller indtaste en ny køber,
vælger du ”ny sag/beregning”. Arbejder du med flere
aftaletyper, skal du vælge den aktuelle. Herefter skal
du gennem de relevante faneblade for at kunne udskrive tilbud/leasingaftaler og fremsende anmodning
til os.
Yderligere funktioner
Hver virksomhed har en superbruger, der har adgang
til yderligere funktioner.
Vi ønsker dig god fornøjelse med anvendelsen af Forhandlerleasing.dk og håber, at det må blive et godt
salgs og arbejdsredskab, der gør din hverdag lettere.
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Opbygningen på Forhandlerleasing.dk
Forsiden består i venstre side af menuen og til højre er:

